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اداره كل بندر و دريانوردي خرمشهر 

واحد اداري و مالي                          

HSE  مركز  

ثزای افزادی وٝ دارای فعبِیت ٞبی عٍٙـیـٗ ثـذ٘ـ          ـ4

ٞغتٙذ تٛصیٝ ٔ  ؽٛد وٝ در ثز٘بٔٝ غذای  خٛد اس ٕ٘ه 

   ٚ ؽىز ٚ ِیٕٛی تبسٜ ثٝ طٛر ٔتٙبٚة اعتفبدٜ وٙٙذ.
ـ ؽٙب وٙیذ. ؽٙب وزدٖ در اعتخز، ٞٓ ؽٕـب را خـٙـه         5

  وٙذ ٚ ٞٓ یه ٚرسػ ٔٙبعت اعت. ٔ 

ـ اٌز در ٔعزض ٘ٛر آفتبة ٞغتیذ، اس ضـذ آفـتـبة          6

اعتفبدٜ وٙیذ، حت  ثزای یه ٔذت وٛتبٜ، سیزا در غـیـز     

 . ؽٛد ایٗ صٛرت ثبعث آفتبة عٛختٍ  ٔ 

 نناتي در ماه مبارك رمضان   
ـ دٚػ ٌزفتٗ رٚسی یه ثبر ثـزای لـّـٌٛـیـزی اس          7

 ٌزٔبسدٌ  ٚ وٕه ثٝ عٓ سدای  عَّٛ ٞب ٔفیذ اعت.
  ٞبی وٛچه دعت  در ٞٛای ٌزْ اعتفبدٜ وٙیذ. س پٙىٝاـ8
ـ ٍٞٙبٔ  وٝ ثیزٖٚ اس ٔٙشَ ٞغتیذ، عع  وٙیذ در عبیٝ 9

ثبؽیذ ٚ اس عبیجبٖ اعتفبدٜ وٙیذ. اٌز ثزای ٔذت طـٛن٘ـ     

ٞبی ِجـٝ دار     در ٔعزض تبثؼ ٘ٛر آفتبة ٞغتیذ، اس والٜ
  اعتفبدٜ وٙیذ.

ٞـبی     ٞبی عجه ٚ راحت ثپٛؽـیـذ. وـفـؼ        ـ وفؼ01

سٔغتب٘  ٚ ٌزْ ثزای تبثغتبٖ ٔٙبعت ٘یغتٙذ. اٌز پـبٞـبی    

  ؽٕب خٙه ثبؽٙذ ، ؽٕب ٘یش احغبط خٙى  خٛاٞیذ وزد.
 

اولین اقدام ، كاهش هر چه سريع تر دماي بدن فرد 

 

ممل های اولیه
 

ِجـبط ٞـبی     ٔصذْٚ را ثٝ ٔحُ خٙى  ٔٙتمُ عبسیذ ٚ  -0
ثٝ ٚعیّٝ یه پبرچٝ خٙـه  ٚی را اس ثذٖ خبرج ٕ٘بییذ ، یب 

 ثذٖ اٚ را خیظ وٙیذ.  
ـ حِٛٝ ٔزطٛة را رٚی   2

پیؾب٘  ٚ عضالت ٌزفتـبر  

 ٔصذْٚ لزار دٞیذ.
۳- 

بٞبی ٌزٔبسدٜ را ٔبعبص دٞیذ تب خٖٛ خـٙـه     
دعت ٚ پ

 ؽذٜ ثٝ عٕت ٔغش ٚ ٔزوش ثذٖ اٚ حزوت وٙذ.
4

د ٌزٔبسدٜ را در ٚضعیت  لزار دٞیذ وٝ لزیـبٖ  
ـ پبٞبی فز

 خٖٛ ثیؾتز ثٝ طزف عز اٚ ثزٚد.
4

عبت خٙه ثٝ اٚ ثذٞیذ . ثٝ ٔصذْٚ ٔـحـّـَٛ     
ـ آة ٚ ٔبی

ORS .یب ٔحَّٛ آة ٚ ٕ٘ه ٚ ؽىز ثذٞیذ 
 5- 

ذ اعتزاحت ٕ٘بیذ ٚ در صٛرت ِشْٚ اس پٙـىـٝ   
ثیٕبر ثبی

 ثزای خٙه وزدٖ اٚ اعتفبدٜ ؽٛد. 
6

ضزٚرت ثبیذ اس اوغیضٖ اعتفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ عزیعأ 
ـ ثٝ ٍٞٙبْ 

 ثٝ پشؽه ٔزالعٝ ؽٛد .
 

ة عزد ٕٔىٗ اعت عجت ؽـٛن ٚ ٔـزي         
اعتحٕبْ ثب آ

درلٝ خٙه تـز     ۳تب  2ثیٕبرؽٛد ، ِذا ثٟتز اعت ثب آث  وٝ 

ثیٕبر ثبؽذ ثیٕبر را خٙه وزد تب ٚلـتـ  وـٝ        
اس دٔبی ثذٖ 

درلٝ عب٘تیٍزاد ثزعذ . ثبیذ ثٝ ثـیـٕـبر      ۳9دٔبی ثذٖ اٚ ثٝ 

ه خٛرا٘ذٜ ؽٛد تب دٔبی ثذٖ ٚی ثـٝ حـذٚد         
ٔبیعبت خٙ

دٔبی طجیع  ثزعذ . پظ اس ا٘جبْ وٕىٟبی اِٚیٝ ثبیـذ فـزد      

 ٔصذْٚ را عزیعأ ثٝ ثیٕبرعتبٖ رعب٘ذ . 

 گرمازدگي



  گرمازدگي شايع  عاليم
 

خغتٍ  یب ضعف ، عزق ریشی ؽذیذ ، رً٘ پزیـذٌـ  ٚ     

پٛعت عزد ٚ ٔزطٛة ، عزدرد ، تـٟـٛو ٚ اعـتـفـزا  ،            

سیبد ، سٚدر٘ج    ، تؾٍٙ   عضال٘   سدٖ ، ٌزفتٍ  ٘فظ ٘فظ

ٚ وج خّم  اس عالئٓ ٌـزٔـبسدٌـ       

ٞبی ؽذیذ ٘ـیـش      ٞغتٙذ . ٌزٔبسدٌ  

تٛا٘ٙذ عٛالت ثذتزی اس لـّٕـٝ        ٔ 

دار ، حّٕٝ ٘بٌـٟـب٘ـ      عزدرد ضزثبٖ

)تؾٙج( یب اس دعت دادٖ ٞٛؽـیـبری     

 داؽتٝ ثبؽٙذ.  
 

ٔزداٖ ثیؼ اسس٘بٖ ٔغتعذ اثتالی ثٝ ٌزٔب سدٌـ     نکته مهم:  

ٞغتٙذ. عّت ایٗ أزعزق وزدٖ ثیؾتزٔزداٖ ٚ ٕٞچٙیـٗ اس     

 .دعت دادٖ عزیع تز آة ثذٖ در ٔمبیغٝ ثب س٘بٖ اعت

 

  در حـزارت         اس ا٘ذاسٜ  ثیؼ  در اثز لزار ٌزفتٗ  ٌزٔبسدٌ 

ٖ       حزارت  تٙظیٓ  ٞبی ٔىب٘یغٓ  ؽذیذ ٚ وبر ٘ىزدٖ ،       ثـذ

ٔمذار وبف  ٚ وٕجٛد تـِٛـیـذ      ثٝ  آة  ٕٞچٙیٗ عذْ ٘ٛؽیذٖ

ٖ       ؽٛد. در ایٗ حـبِـت      عزق ایجبد ٔ  تـبحـذ      دٔـبی ثـذ

 (. درلٝ 4015تب حذٚد   رٚد )حت  ثبن ٔ  خطز٘بو 

ثٝ ٔمذار وبف  آة    -0

ٚ ٔبیعبت ثـٙـٛؽـیـذ.       

ثٟتزیٗ راٜ ثزای خٙه 

ٔب٘ذٖ، ٔصـزف یـه     

٘ٛؽیذ٘  خٙه اعـت.  

ؽزثت آة ِیـٕـٛ یـب      

خبوؾیز یب چبی عـجـش   

خٙه ثزای فصُ تبثغتبٖ ٔٙبعت ٞغتٙـذ. اس ٔصـزف        

ٞبی ٌبسدار ؽیزیٗ پزٞیش وٙیذ، سیزا وبفئیٗ ٚ لٙذ  ٘ٛؽبثٝ

وٙٙذ .ٕٞٛارٜ لجُ اس     تز ٔ  ٞب، ؽٕب را تؾٙٝ ٔٛلٛد در آٖ

  سیبد داریذ ، آة  احغبط تؾٍٙ  آة ثٙٛؽیذ.اٌز تعزیك 

 ثیؾتز ثٙٛؽیذ.  

ٞبی خٙه وٙٙذٜ ٞٛا اعتفبدٜ وٙیـذ.   اس وِٛز ٚ دعتٍبٜ -2

ٞبی عز ثغتٝ ٚ خٙـه   عع  وٙیذ تب حذ أىبٖ در ٔحیط

وٙیذ ، وِٛز ٔبؽیٗ را    ثبؽیذ. ٍٞٙبٔ  ٞٓ وٝ را٘ٙذٌ  ٔ  

 رٚؽٗ وٙیذ.

ٞبی ٘خ  ثب رً٘ رٚؽٗ ثپـٛؽـیـذ.     در تبثغتبٖ ِجبط -۳

ٞبی تـیـزٜ      ٞبیتبٖ وٓ ثبؽذ. ِجبط  عع  وٙیذ تعذاد ِجبط

 دار٘ذ. وٙٙذٚدر خٛد ٍ٘ٝ ٔ  ٌزٔبی ثیؾتزی را لذة ٔ 

 

 مقدمه
 

ثذٖ ا٘غبٖ ثطٛر عبدی ، دارای یه ٔىب٘یغٓ تـٙـظـیـٓ       

ٌزٔبی  ٔیجبؽذ ٚ ثز ٞٓ خٛردٖ تعبدَ در ایٗ ٔىب٘یغـٓ  

ثٝ ٘حٛی وٝ درلٝ حزارت ثذٖ ثٝ طٛر غیز عبدی ثـبن  

 رٚد را ٌزٔبسدٌ  ٔ  ٘بٔٙذ .

ایزاٖ لشء وؾٛرٞبی ٌزْ ٚ خؾه ٚ ثب آفتبة فـزاٚاٖ    

اس اٚلبت عبَ ٞٛای ٌزٔ  دارد . در      اعت وٝ ثغیبری

ٔٙبطم  چٖٛ لٙٛة خٛسعتبٖ ٞٛای ٌزْ ٚ     ایٗ ٔیبٖ

ٔزطٛث  دارد . رطٛثت ٞٛا ثب ایٙىٝ اس ؽـذت آفـتـبة        

ٔ  وبٞذ ٚ ثبعث ٔ  ؽٛد آٖ عٛس٘ذٌـ  را وـٝ در         

٘ذاؽتٝ ثـبؽـذ أـب ٚلـٛد           ٔٙبطك ٌزْ ٚ خؾه دارد

رطٛثت سیبد وٝ حبصُ ٘شدیى  ثٝ دریـبعـت ثـبعـث       

ٔیؾٛد وٝ تجخیز اس ثذٖ ثٝ عخت  صٛرت ٌیزد ٚ ثـبن    

رفتٗ درلٝ حزارت ثذٖ را تؾذیذ وـٙـذ ٚ در ایـٗ            

ؽزایط ثزٚس حبِت ٌزٔبسدٌ  ٚ ثیحبِ  ٘بؽ  اس ٌـزٔـب   

سیبد ؽٛد . ثبن رفتٗ حزارت ضٕٗ ایٙىٝ ثز رٚی ٔغـش   

ٚ عبیز ارٌبٟ٘ب اثز ٔ  ٌذارد ، در ٔٛارد ؽذیذ ٔ  تٛا٘ذ 

 ٔٙجز ثٝ ٔزي ٌزدد.   حت 

  پیشگیری

 گرمازدگي
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